
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนฝาง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน               
1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,50๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ ก.ค. ๐๕๐๗๖/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ชั่วคราว และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน ที ่1120 /๒๕60  สั่ง  ณ  วันที่ 24  กรกฎาคม  
๒๕60 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ทางโรงเรียนจึงเปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนในโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  สาขาวิชาเอกที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
- อ่ืนๆ  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. อายุไม่เกิน   ๓๕   ปี 
4. มีความประพฤติดี  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา 
5. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพครู  
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ทางราชการก าหนด 

3. วันรับสมัคร     
วันที่ 7  – 13  พฤษภาคม  ๒๕62  เว้นวันหยุดราชการ 

4. สถานที่รับสมัคร     
โรงเรียนบ้านขุนฝาง  หมู่ที่ 6  ต.ขุนฝาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
๑  ส าเนาวุฒิบัตร/รายงานผลการศึกษา     จ านวน    ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน                  จ านวน    ๑    ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน    ๑  ฉบับ 

          ๔. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู         จ านวน    ๑  ฉบับ 
๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                   จ านวน    ๑   รูป 

   
 
 
 

๕. วิธีการคัดเลือก... 
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6. วิธีการคัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณแ์ละหรือทดสอบ ณ โรงเรียนบ้านขุนฝาง  หมู่ที ่6  ต.ขุนฝาง  อ.เมือง                        
จ.อุตรดิตถ์  ในวันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

7. ประกาศผลการคัดเลือก  
วันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕62  ในเวลาราชการ 

8. จัดท าสัญญาจ้าง 
ก าหนดการรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง วันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา 08.30 – 

10.00 น. และเริ่มปฏิบัติงาน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 
                                                                ( นายยุทธชัย  พันแพง ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร.092-951-4522



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว       เลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านขุนฝาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
…………………………………………………………. 

 
๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ....... ...................................................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด....................................  
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ..............................  
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.................. ... 
       หมดอายุเมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ.................................... ........................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล.................. .................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด................. .......................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................  
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ....................... 
......................................................................................... ........................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านขุนฝาง 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ......................พ.ศ. ๒๕62 
 
*เอกสารประกอบการรับสมัคร 

๑  ส าเนาวุฒิบัตร/รายงานผลการศึกษา     จ านวน    ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน                  จ านวน    ๑    ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน    ๑  ฉบับ 

          ๔. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู         จ านวน    ๑  ฉบับ 
๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                   จ านวน    ๑   รูป 

 

 


